
 من ایران ، من ایران           ها الله سرزمین   اي
 من پیمان ي آیینه            انگیزه ي مهر و وفا

  زند می بهاران   طرح              دین خدا در باورت
  من پایان بی میثاق         تا در صداقت بشنود 

  دین هاي ارزش راه در               میثاقِ من با الله ها
  من جان و روح و جسم در         شد سر خَط آزادگی

 )8( ایران
  یم ، قرآنیم، همزاد هم پیمانیمایران
  اخالصم به دین اندیشه ي تابان منمنشور 

 تو سوز دشمن امروز       شوق و تالشم می دهد     
  من ایمان در تو نام            فردا شکوفا می شود

  زیباترین ، آینده اي ، تا زنده ام ، پاینده اي
  ، آینده از خون من و یاران من ي آینده

  ) 8(     ایران
  اَتی هل المتینِ لبح                 اي مشرقِ روحِ خدا
  من چشمانِ ساغرِ در               نورِ والیت ریختی 

  رهبرم بر ام بسته دل              پیوسته از دین باورم{ 
  )2}( دریاي بی طوفان من          موج رهایی می زند

  ایران من
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